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A patrusprezecea Olimpiadă internaţională de lingvistică
Mysore (India), 25–29 iulie 2016
Probleme pentru competiţia individuală
Nu copiaţi datele oferite de problemă. Rezolvaţi ﬁecare problemă pe o foaie (sau foi)
separată (separate). Scrieți pe ﬁecare foaie numărul problemei, numărul locului dvs. şi numele
dvs. de familie. Altfel, rezultatele dvs. ar putea ﬁ atribuite în mod greşit unui alt participant.
Răspunsurile trebuie să ﬁe bine argumentate. Un răspuns dat fără explicaţie, chiar dacă
este absolut corect, va primi un punctaj scăzut.
Problema nr. 1 (20 de puncte) Un lingvist a venit la Salu Leang (Sulawesi) să studieze
limba aralle-tabulahan. El a vizitat mai multe cătune din Salu Leang (vezi harta1 ) şi i-a
întrebat pe localnici: Umba laungngola? ‘Unde mergi?’

Harta cătunelor din Salu Leang
nord
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Cifrele reprezintă altitudinea relativă.
Săgeata arată cursul râului.
1

Denumirile cătunelor sunt autentice, dar nu şi harta.
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Iată răspunsurile pe care le-a primit. Din ele lipsesc unele cuvinte.
• În cătunul Kahangang:

• În cătunul Bulung:

– Lamaoä’ bete’ di Bulung.

– Lamaoä’ pano di Pahihuang.

– Lamaoä’ sau di Kota.

– Lamaoä’ pano di Panampo.

– Lamaoä’

– Lamaoä’

8

di Kota.

– Lamaoä’

9

di Pikung.

1

di Palempang.

• În cătunul Kombeng:
– Lamaoä’ pano di Pahihuang.

• În cătunul Panampo:

– Lamaoä’ tama di Sohongang.

– Lamaoä’ tama di Kahangang.

– Lamaoä’ naung di Tamonseng.

– Lamaoä’ pano di Tamonseng.

– Lamaoä’

– Lamaoä’

2

di Palempang.

• În cătunul Kota:

10

di Kota.

• În cătunul Pikung:

– Lamaoä’ dai’ di Kombeng.

– Lamaoä’ pano di Kota.

– Lamaoä’ dai’ di Palempang.

– Lamaoä’ dai’ di Pahihuang.

– Lamaoä’ naung di Pikung.

– Lamaoä’ sau di Sohongang.

– Lamaoä’

3

di Bulung.

– Lamaoä’

11

di Bulung.

– Lamaoä’

4

di Sohongang.

– Lamaoä’

12

di Kahangang.

– Lamaoä’

13

di Panampo.

• În cătunul Palempang:
– Lamaoä’ bete’ di Kahangang.

• În cătunul Sohongang:

– Lamaoä’ dai’ di Kombeng.

– Lamaoä’ bete’ di Bulung.

– Lamaoä’ pano di Panampo.

– Lamaoä’ tama di Kahangang.

– Lamaoä’ sau di Sohongang.

– Lamaoä’ tama di Kota.

– Lamaoä’

5

di Bulung.

– Lamaoä’ dai’ di Pahihuang.

– Lamaoä’

6

di Kota.

7

di Pahihuang.

– Lamaoä’

• În cătunul Pahihuang:

• În cătunul Tamonseng:
– Lamaoä’ pano di Pahihuang.
– Lamaoä’ pano di Panampo.

– Lamaoä’ naung di Bulung.

– Lamaoä’

14

di Kahangang.

– Lamaoä’ naung di Pikung.

– Lamaoä’

15

di Palempang.

Adăugaţi cuvintele lipsă.
!
△

Limba aralle-tabulahan face parte din familia austroneziană. Este vorbită de circa 12 000
de persoane în Indonezia.
—Xenia Ghiliarova
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Problema nr. 2 (20 de puncte) Sunt date cuvinte în limba luwiană, înscrise cu litere
latine, şi traducerile lor în limba română:
1. runtiyas ‘cerb’

8. sanawas ‘bun’

2. patis ‘picior’

9. nimuwizas ‘ﬁu’

3. harnisas ‘cetate’

10. zitis ‘bărbat’

4. iziyanta ‘ei au făcut’
11. piyanti ‘ei dau’

5. turpis ‘pâine’
6. tarhunzas ‘tunet’

12. hantawatis ‘rege’

7. hawis ‘oaie’

13. istaris ‘mână’

Toate cuvintele de mai sus pot ﬁ înscrise în moduri diferite cu ieroglife luwiene. În cele ce
urmează, ﬁecare cuvânt a fost înscris în două moduri diferite, însă în ordine arbitrară:

HtWTs B. + C. HWs D. 5 E. Ts F. A50´
G. å
H. „0s
I. sNWs
J. H!
K. qHWs
L. v
M. f4Wis
N. 5Ts
O. !fss
P. å0T
Q. ÚWs
R. °
S. y2is
T. A50t
U. T
V. ´ys
W. vås
X. H´%
Y. f_is
Z. A°s

A.

(!) O explicaţie adăugătoare, pe lângă răspunsuri, nu se cere şi nici nu va ﬁ notată.
(a) Potriviţi ﬁecare cuvânt în limba luwiană, scris cu litere latine, cu cele două forme ierogliﬁce care îi corespund. Indicaţi concordanţele precum urmează: „număr ∼ două
litere”.
(b) Iată două dintre cele 13 cuvinte propuse mai sus, înscrise într-un alt mod posibil:
1.

tyis;

2.

f4_

Determinaţi care cuvinte sunt acestea.
(c) Explicaţi succint toate funcţiile posibile ale următoarelor simboluri luwiene:
1.
!
△

´;

2.

%;

3.

W;

4.

t;

5.

s;

6.

T;

7.

5

Limba luwiană face parte din familia indo-europeană. Era vorbită în Asia Mică în jur
de 3 000 de ani în urmă.
—Tae Hun Lee
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Problema nr. 3 (20 de puncte)
lor în limba română:

4

Sunt date enunţuri în limba kunuz-nubiană şi traducerile

1. ar kanarriːcciːg kamiːg jaːnticcirsu.
Noi am cumpărat cămilele pentru vecini.
2. tirt kadeːg allesu.
Proprietarul a reparat rochia.
3. jahali waliːg darbadki biticcirra.
Tinerii le vor da găina câinilor.
4. man jahalgi kadeːcciːg maːgtirsu.
El a furat rochiile pentru tânăr.
5. ay beyyeːcciːg ajaːnirri.
Eu cumpăr salbele.
6. wal aygi baːbiːg eldeːnsu.
Câinele a găsit uşile pentru mine.
7. magas ikki waliːg ticcirsu.
Hoţul v-a dat câinii.
8. iːdi magaski kamiːg tirsa.
Bărbaţii i-au dat cămilele hoţului.
9. ay hanuːg bijomri.
Eu voi lovi măgarul.
10. sarkaːyi aygi beyyeːcciːg adeːnda.
Laşii îmi dau mie salbele.
(a) Traduceţi în limba română:
11. magasi argi ajomirra.
12. ay kanarriːg baːbki alletirsi.
13. hanu tirtiːg elirsu.
14. tirti argi kamgi deːccirsa.
15. ay darbadki bijaːndi.
(b) Traduceţi în limba kunuz-nubiană:
16. Vecinii îi dau salba proprietarului.
17. Tânărul a cumpărat câinele pentru noi.
18. Noi îl vom fura.
19. Proprietarii au lovit hoţii.
20. Câinii au găsit găinile pentru laş.
!
△

Limba kunuz-nubiană face parte din familia sudaneză de est. Este vorbită de circa 50 000
de persoane în Egipt.
y = i în cuvântul iar. Semnul ː indică faptul că vocala precedentă este lungă.
—Aleksejs Peguševs
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Problema nr. 4 (20 de puncte) Contactele recente cu civilizaţia occidentală au cauzat
anumite schimbări în limba iatmul. Au apărut cuvinte şi expresii noi, iar unele din cele
existente au căpătat noi sensuri.
Sunt date cuvinte şi îmbinări de cuvinte în limba iatmul şi traducerile lor în limba română,
în ordine arbitrară:
1. guna vaala

a. banană

2. ka’ik

b. vacă

3. ka’ikgu

c. canoe

4. klawun

d. carte

5. laavu

e. băutură carbogazoasă, alcool

6. laavuga vi’

f. puşcă

7. laavuga

g. tablou, umbră

8. ni’bu

h. automobil

9. ni’buna vaala

i. am obţinut

10. nyaka’ik

j. oglindă

11. vi

k. am văzut

12. vi’wun

l. ceasornic

13. walini’bana bâk

m. suliţă

14. walini’bana gu

n. a citi

15. walini’bana vi

o. pământ

(!) O explicaţie adăugătoare, pe lângă răspunsuri, nu se cere şi nici nu va ﬁ notată.
(a) Determinaţi concordanţele corecte.
(b) Traduceţi în limba română:
1. vaala;

2. gu;

3. vi’

Unul din aceste trei cuvinte are un sinonim mai recent printre cuvintele şi enunţurile
(1–15). Identiﬁcaţi acest sinonim. De ce a început să ﬁe utilizat?
(c) Traduceţi în limba iatmul:
1. porc;

2. frunze de banană;

3. soare;

4. oameni albi

Unul din răspunsuri trebuie să coincidă cu unul din cuvintele sau enunţurile (1–15).
!
△

Limba iatmul face parte din familia sepik. Este vorbită de circa 46 000 de persoane
în Papua Noua Guinee.
’ şi ny sunt consoane. â este o vocală.
—Artūrs Semeņ uks
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Problema nr. 5 (20 de puncte)
limba română:
aq”ipsa
aq”na
chushp”a
chushuntxi
ishinhna
ishma
p”ak”u
p”ak”unhpsa
qaqat”a

Sunt date cuvinte în limba jaqaru şi traducerile lor în

şi peştera
în peşteră
colţul lui
este în colţ?
în patul meu
patul tău
oala
şi oala mea
din stâncă

qucxap”a
qucxst”psa
marka
markp”t”a
markstxi
utamt”a
utnha
yaputxi
yapsanpsa

prin lac
şi din lacul nostru1+2
oraşul
din oraşul lui
este oraşul nostru1+2 ?
din casa ta
casa mea
este câmpul?
şi în câmpul nostru1+2

(a) Traduceţi în limba română:
1. utnhantxi
2. yapp”psa
3. yapup”psa
(b) Traduceţi în limba jaqaru:
4. stânca noastră1+2
5. în colţul tău
6. şi în colţul tău
7. şi din colţul tău
8. este din peşteră?
9. este casa?
!
△

Limba jaqaru face parte din familia aimara. Este vorbită de circa 730 de persoane în
Peru.
nh ≈ n în cuvântul cangur. ch, cx, q, sh, tx sunt consoane. Semnul ” indică aspirarea.
nostru1+2 = ‘al meu şi al tău’.
—Ivan Derjanski

Redactori: Bojidar Bojanov, Qitong Cao, Jeong Yeon Choi,
Ivan Derjanski (editor tehnic), Hugh Dobbs, Dmitri Gerasimov, Xenia Ghiliarova,
Stanislav Gurevici, Gabrijela Hladnik, Boris Iomdin (redactor-şef), Bruno L’Astorina,
Tae Hun Lee, Danîlo Mîsac, Miina Norvik, Aleksejs Peguševs, Alexandr Piperski,
Maria Rubinştein, Daniel Rucki, Artūrs Semeņuks, Pavel Sofroniev, Milena Veneva.
Textul în română: Elena Suﬀ.

Succes!

